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Javasolt napirendek: 
 
 
 

1.) Javaslat Tóth Kálmán képviselő indítványának megtárgyalására (Újmajori dűlő ivóvíz 
kiépítési és kiviteli terv)(/31653-2/2019.) 
 
Előadó: Tóth Kálmán képviselő 
 
Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető 
 
Meghívott: Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 

 
Rövid tartalom:Tóth Kálmán képviselő úr képviselői indítványt nyújtott be annak  
érdekében, hogy az önkormányzat az Újmajori dűlőben ivóvíz kiépítési és kiviteli  
terv elkészítésére kérjen árajánlatot. 
 

2.)Javaslat „Dunaújvárosi köztemető üzemeltetése kegyeleti közszolgáltatási szerző-
dés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési 
dokumentumok elfogadására, az eljárás megindítására(27768-13/2019.)  
 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

a pénzügyi bizottság elnöke    
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke 
az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 
 

Előkészítő: Dr. Sürü Renáta jegyző 

 Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési referens 

 Rontó Mónika közbeszerzési referens 

Meghívott: - 
 
Rövid tartalom: Dunaújváros Megyei Jogú Város tulajdonában lévő köztemető üzemeltetésé-
re közbeszerzési eljárás lefolytatását követően van lehetőség szerződést kötni. Jelen előter-
jesztés a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és közbeszerzési dokumentumai-
nak véleményezésére, közbeszerzési eljárás megindítására irányul. 



 

3.)Javaslat „Vállalkozási keretszerződés Dunaújváros közigazgatási területén található 
parkokban, erdős-fás területeken, az övárkokban és a helyközi buszjáratok megállói-
ban szemétszedés, takarítás folyamatos elvégzésére” tárgyú közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok elfogadására, az eljárás megin-
dítására ( 28035-15/2019.) 
 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

a pénzügyi bizottság elnöke    
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke 
az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 
 
 
 

Előkészítő: Dr. Sürü Renáta jegyző 

 Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési referens 

 Rontó Mónika közbeszerzési referens 

Meghívott: - 
 
Rövid tartalom: Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül a buszmeg-
állók, parkok, erdős területek és övárkok takarításának folyamatos biztosítására közbeszer-
zési eljárás lefolytatását követően van lehetőség szerződést kötni. Jelen előterjesztés a köz-
beszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és közbeszerzési dokumentumainak vélemé-
nyezésére, közbeszerzési eljárás megindítására irányul. 
 
4.)Javaslat „Dunaújváros közterületein rágcsálók, valamint fürkészdarázs elleni véde-
kezési munkák ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és 
közbeszerzési dokumentumok elfogadására, az eljárás megindítására(28036-17/2019.) 
 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

a pénzügyi bizottság elnöke    

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke 

az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 

 
Előkészítő: Dr. Sürü Renáta jegyző 

 Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési referens 

 Rontó Mónika közbeszerzési referens 

Meghívott: - 
 
Rövid tartalom:Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által a Dunaújváros köz-
területein rágcsálók, valamint fürkészdarázs elleni védekezési munkák ellátásáról szóló 
szerződés 2020. február 29-én lejár. Jelen előterjesztés a közbeszerzési eljárás ajánlattételi 
felhívásának és közbeszerzési dokumentumainak véleményezésére, közbeszerzési eljárás 
megindítására irányul. 

5.)Javaslat „Dunaújváros közvilágítási berendezéseinek villamos energia ellátása” 
tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok 
elfogadására, az eljárás megindítására (27764-14/2019.) 
 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

a pénzügyi bizottság elnöke    
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke 
az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 
 



Előkészítő: Dr. Sürü Renáta jegyző 

 Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési referens 

 Rontó Mónika közbeszerzési referens 

Meghívott: - 
 
Rövid tartalom: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata üzemeltetésében lévő 
Dunaújváros közvilágítási hálózat energia ellátásáról szóló szerződés 2020. január 31-én 
lejár. Jelen előterjesztés a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és közbeszerzési 
dokumentumainak véleményezésére, közbeszerzési eljárás megindítására irányul. 
 

6.)Javaslat „Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése” tárgyban közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok elfogadására, az eljárás megin-
dítására (19971-22/2019.) 

 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

a pénzügyi bizottság elnöke    
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke 
az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 
 

Előkészítő: Dr. Sürü Renáta jegyző 

 Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési referens 

 Rontó Mónika közbeszerzési referens 

Meghívott: - 
 
Rövid tartalom: Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül a közrend 
javítása, a bűnmegelőzés hatékonyságának növelése érdekében a térfelügyeleti kamera-
rendszer bővítése indokolttá vált, mely értékelt tekintve közbeszerzési eljárás lefolytatását 
igényli. Jelen előterjesztés a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és közbeszer-
zési dokumentumainak véleményezésére, közbeszerzési eljárás megindítására irányul. 
 

7.)Javaslat EMAS Környezetvédelmi Nyilatkozat kiadvány nyomdai elkészítéséről szó-
ló polgármesteri határozat-tervezet és szerződés-tervezet véleményezésére(3961-
47/2019.) 
 
Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 

 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

 a pénzügyi bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
Előkészítő: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 

 Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó környezetvédelmi vezető ügyintéző 

Meghívott: - 
 
Rövid tartalom: Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesterének 497/2019. (VI. 13.) PM. 
határozata alapján 2019. június 19-én ismét sikeresen hitelesíttettük a hivatal EMAS Környe-
zetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszerét és Környezetvédelmi Nyilatkozatát, melyet a 
1221/2009. EC. rendelet értelmében kiadványként szükséges nyilvánosságra hozni. A kiad-
vány nyomdai munkáira 3 árajánlatot kértünk be, melyre a megadott határidőig egy árajánlat 
érkezett be a TEXT Nyomdaipari Kft.-től. A kiadványkészítés költsége Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) számú önkormányzati rendelete, 5. melléklet, 7. környe-
zetvédelem és hulladékgazdálkodás cím, dologi kiadások sorában rendelkezésre áll. A pol-
gármesteri határozat tervezetet és a szerződés tervezetét mellékeltük. 
 
 



8.) Javaslat a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú Látogatóközpont kialakí-
tása a Mondbach kúriában és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése, továbbá a TOP-
6.1.4-16-DU1-2018-00002 azonosítószámú Intercisa Múzeum fejlesztése című pályázat 
Kiállítás tematikájának kidolgozása feladat átadására( 5282-5/2019.) 

 
 
Előadó: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
  

Előkészítő: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 

 Fetth Dóra Timea pályázati koordinációs vezető ügyintéző 

 
Meghívott: Drucza Attila József ügyvezető 

 Problémakutató Nonprofit Kft., 1165 Budapest, Futórózsa utca 70. II/4. 
 
Rövid tartalom:Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által elnyert TOP-
6.1.4-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú Látogatóközpont kialakítása a Mondbach kúriá-
ban és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése, továbbá a TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00002 azo-
nosítószámú Intercisa Múzeum fejlesztése című pályázat megvalósításához szükséges a 
Kiállítás tematikájának kidolgozása az adott projektre vonatkoztatva. 
 

9.) Javaslat a TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú Helyi identitás és kohézió 
erősítése Dunaújvárosban című pályázat keretében a bűnmegelőzéssel és közbizton-
sággal összefüggő feladatok átadására(1443-8/2019.) 
 
Előadó: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 

 
Előkészítő: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 

  Fetth Dóra Timea pályázati koordinációs ügyintéző 

 
Meghívott: 
 
Rövid tartalom:A kiírt határidőre beérkezett ajánlatok alapján javaslat a legkedvezőbb  
ajánlatot adó gazdasági szereplő kiválasztására bűnmegelőzéssel és közbiztonsággal  
összefüggő feladat megvalósítására a Helyi identitás és kohézió erősítése  
Dunaújvárosban című projektben vállalt tevékenységként.  
 
 

10.) Javaslat a TOP-6.1.5 és TOP-6.4.1 projektek megvalósításához szükséges  
közúti biztonsági audit beszerzésére vonatkozó szerződéstervezet elfogadására 
(27769-8/2019.)                  
(AZ ELŐTERJESZTÉS A BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN HELYBEN KERÜL KIOSZTÁSRA!) 
 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
 

Előkészítő: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály vezetője 

 Sipos Réka ügyintéző 

Meghívott: 
 

Rövid tartalom:Az előterjesztés a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001 „Nyugati gazdasági 
terület közlekedésfejlesztése Dunaújvárosban”, a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00002 
„Nagyvenyim felé vezető 62819. jelű út felújítása”, valamint a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-
00002 “Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban” és a TOP-
6.4.1-16-DU1-2018-00001 „Kerékpárút hálózat fejlesztése Dunaújvárosban” projektekre 
vonatkozó  közúti biztonsági audit beszerzésével kapcsolatos döntések meghozatalára 
irányul. 



 

11.) Javaslat a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú „Nyugati gazdasági 
terület közlekedésfejlesztése Dunaújvárosban”projekt kivitelezési feladataival 
kapcsolatos döntések meghozatalára(27769 - 7/2019) 

 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
 

Előkészítő: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály vezetője 

 Sipos Réka ügyintéző 

Meghívott:  
 

Rövid tartalom:Az előterjesztés a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú „Nyugati 
gazdasági terület közlekedésfejlesztése Dunaújvárosban” projekt kivitelezési feladataival 
kapcsolatos döntések meghozatalára irányul. 
 

12.) Javaslat az MVP “Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése”projekt keretén belül 
megvalósuló “Szalki-sziget vonzerejének növelése” alprojekt kivitelezési feladataival 
kapcsolatos döntések meghozatalára( 455 - 53/2019) 

 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
 

Előkészítő: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály vezetője 

 Sipos Réka ügyintéző 
 
Meghívott: 
 

Rövid tartalom:Az előterjesztés az MVP “Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése”projekt 
keretén belül megvalósuló “Szalki-sziget vonzerejének növelése” alprojekt kivitelezési felada-
taival kapcsolatos döntések meghozatalára irányul.  
  
  
 

13.) Javaslat a Siklói út elnevezés földhivatali bejegyzésének elrendelésére(29850-
4/2019) 
 
Előadó:  a polgármester 
  

Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető 

 Bokor Zsuzsanna, kulturális ügyintéző 

 
Meghívott: - 
 
Rövid tartalom:A 377-es számú önkormányzati tulajdonú út a kataszteri nyilvántartásban 
(és a közhasználatban) Siklói út néven szerepel, azonban a tulajdoni lap tanúsága szerint ez 
a név nem került bejegyzésre. Az utcanév munkacsoport javasolja az utcanév megtartását, 
és bejegyeztetését a földhivatali nyilvántartásba. 
 
 
 
 
 
 



14.)Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város a Lebuki patak külterületi, zártkerti sza-
kaszán a 044-048 Hrsz. terület helyreállítási munkálataira(32103-1/2019.) 
 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
Előkészítő: Markóth Béla osztályvezető 

 Somfai Tamás ügyintéző 

 
Meghívott: Megulesz Gabriella Dunaújvárosi Vízi Társulat 
 
Rövid tartalom:Dunaújváros MJV a Lebuki patak külterületi, zártkerti szakaszán, a 044-048 
Hrsz. területén, az áteresz fölötti szelvényben a csapadékvíz a földet a vízfolyásba mosta. A 
helyszínen található egy az E-on Gázhálózati Zrt. tulajdonában lévő gázvezeték is amit a ki-
mosódás veszélyeztet. A Vizitársulat a terepet gépi munkával helyreállította, azonban az el-
múlt időszak heves esőzéseinek hatására, újra megjelentek a talajerózió nyomai. Fontos az 
út és a rézsűfelület stabilizálása illetve a gázvezeték bevédése. Ezen előterjesztése a fent 
nevezett munkálatok kivitelezésére irányul. 
 
 

15.)Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Páskom utcai vízelvezető árok helyreállí-
tási munkálataira( 36613-1/2019.) 
 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
Előkészítő: Markóth Béla osztályvezető 

 Somfai Tamás ügyintéző 

 
Meghívott: Megulesz Gabriella Dunaújvárosi Vízi Társulat 
 
Rövid tartalom:Dunaújváros MJV. Páskom utcai vízelvezető árok burkolata megrongálódott. 
Helyreállítás hiányában az árok melletti ingatlanok állapota veszélyeztetetté válhat, továbbá 
a burkolt út alatt bemosódás, majd roskadás keletkezhet. Ezen előterjesztése a fent nevezett 
munkálatok kivitelezésére irányul. 
 
 

16.)Javaslat Dunaújváros, Építők útja 325/2 hrsz.-ú ingatlan (uszoda büfé) vízellátás 
kivitelezési munkáira(390-2/2019.) 
 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
Előkészítő: Markóth Béla osztályvezető 

 Somfai Tamás ügyintéző 

 
Meghívott: Mádai Balázs DVG. Zrt.(email: dvgzrt@dvgzrt.hu) 
 
Rövid tartalom:Dunaújváros MJV területén az Építők útja 325/2 Hrsz.-ú ingatlan (uszoda 
büfé) vízellátása az uszoda felújítási munkálatai miatt megszűnt. Mivel a(z) 325/2 Hrsz.-ú 
ingatlan vízellátása önkormányzati kötelesség, ezért szükséges az ingatlan vízellátásának 
kiépítése és a vízórák telepítése. A jelen előterjesztés ezen kivitelezési munkálatokra irányul. 



 
 

17.)Javaslat a Gábor Áron utcában új parkolóhelyek kivitelezésére kötött vállalkozási 
szerződés módosítására( 857-158/2019) 
 
 
 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

 a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság  
 elnöke 

 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
Előkészítő: Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője 

 Nyáradi Anna ügyintéző 

 
Meghívott: Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt. 
 
Rövid tartalom:Az előterjesztés a Gábor Áron utcában új parkolóhelyek kivitelezésére kötött 
vállalkozási szerződés módosítására tesz javaslatot, a Vállalkozó kérése alapján. A szerző-
dés módosítása a kivitelezés közben felmerült pótmunkák elvégzése érdekében vált szüksé-
gessé. 
 
 

18.)Javaslat a Vörösmarty Mihály és a Deák-Eötvös utcai játszótér fejlesztésé-
re(37477/2019) 

Előadó: Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály osztályvezető 

Előkészítő: Tóth Andrea ügyintéző 

Meghívott: Mádai Balázs DVG Zrt. elnök-vezérigazgató 

Rövid tartalom: Dunaújváros területén több olyan kevés eszközzel rendelkező játszó-
tér található, melyek területi adottsága és a kihasználtsága indokolttá teszi további 
játékeszközök telepítését. A DVG Zrt.-től árajánlatot kértünk két forgalmas játszótér, 
a Vörösmarty Mihály utcai, valamint a Deák-Eötvös utcai játszótér fejlesztésére. 

 

19.) Javaslat intézmények fejlesztési, felújítási munkáira(37961/2019.) 

Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke. 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Előkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető  

  Mózes Tibor ügyintéző 

Meghívott: Mádai Balázs -elnök vezérigazgató DVG Zrt. 

 



Rövid tartalom: Jelen előterjesztés a Fabó Éva Sportuszodában gőzgenerátor-, a Rendőr-
kapitányság szerverteremben klímaberendezés telepítésére, Gyepmesteri telep radiátor cse-
rékre, a Bartók KMH, a Pentelei iskola, valamint a Dunaújvárosi Óvoda javítási, felújítási 
munkáira tesz javaslatot a DVG Zrt. által megküldött költségvetések alapján. 
   

 
Dunaújváros, 2019. augusztus 30. 
 
                           Iván László s.k. 
                     a bizottság elnöke 

 
 
 


